PREČU UN PAKALPOJUMU LOTERIJAS
“TC VIVO CENTRS LOTERIJAS” NOTEIKUMI.
1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
SIA “PLESKO REAL ESTATE”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003516351, juridiskā adrese A.
Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
SIA “TRIPLE BOUNCE”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003955598,
juridiskā adrese: Tērbatas 49/51-9, Rīga, LV–1011.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
Loterija notiek tirdzniecības centrā “VIVO CENTRS” (turpmāk – “VIVO Centrs”) adresē:
Katoļu ielā 18, Jelgava, Latvija.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
Loterijas norises laiks no 2020. gada 25. novembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
5. BALVU FONDS:
5.1. Balvu fondā ietilpst kopā 55 (piecdesmit piecas) balvas ar kopējo vērtību 2484.95 EUR
(divi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro un deviņdesmit pieci centi):
5.1.1. 5 (piecas) balvas- Smart skūteris Xiaomi MI Scooter Balck M365 396.99 EUR
(trīs simti deviņdesmit seši eiro un deviņdesmit deviņi centi) vērtībā ;
5.1.2. 50 (piecdesmit) balvas- TC VIVO centrs dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro un
nulle centi) vērtībā.
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam loterijas norises perioda laikā jāveic pirkums kādā no
“VIVO Centrs” tirdzniecības vietām, 1 (vienā) pirkumā iepērkoties par vismaz 0.01 EUR
(nulle eiro, viens cents), neieskaitot pirkuma summā preces un pakalpojumus no šādām
preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, enerģijas dzērieni, tabakas
izstrādājumi, elektroniskās cigaretes, medikamenti, azartspēles, finanšu darījumi, tai
skaitā rēķinu apmaksa. Šīs norādītās preces nedrīkst būt iekļautas pirkuma čekā.
6.2. Loterijā piedalās visi pirkuma čeki, kuru summu ir vismaz 0.01 EUR (nulle eiro, viens
cents), kas iegūti, iepērkoties tirdzniecības vietās VIVO Centrs laika posmā no 2020. gada
25. novembra plkst. 08:00 līdz 2020. gada 29. novembra plkst. 24:00 un tiek reģistrēti
loterijai www.rimi.lv Pirkuma čekā nedrīkst parādīties preces un pakalpojumi no šādām
preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, enerģijas dzērieni, tabakas
izstrādājumi, elektroniskās cigaretes, medikamenti, azartspēles, finanšu darījumi, tai
skaitā rēķinu apmaksa.
6.3. Loterijai jāreģistrējas un jāievada veiktā pirkuma čeks www.rimi.lv
6.4. Izlozi veic datorprogramma pēc nejaušības principa 2020. gada 30. novembrī plks.
11:00. Katrai balvai tiks izlozēts viens laimētājs un viens rezervists, gadījumam, ja
laimētāja čeks būs nederīgs, vai laimētāju nebūs iespējams sazvanīt. Laimētājiem tiks
nosūtīta sms ar informāciju.
6.5. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas
noteikumiem atbilstošu pirkumu.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1 Loterijā paredzēti ir ~20 000 (divdesmit tūkstoši) pirkumu čeku, no kuriem 55
(piecdesmit pieci) čeki būs ar loterijas laimestu;
7.2 Loterijas laikā tiek plānoti ~ 20 000 (divdesmit tūkstoši) dalībnieki, kuri piedalīsies
loterijā, attiecīgi viena dalībnieka iespēja laimēt ir 55/20000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāizpilda visi loterijas noteikumos minētie
nosacījumi.
8.2. Par dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Izlozi veic datorprogramma pēc nejaušības principa 2020.gada 30.novembrī plkst. 11:00.
Katrai balvai tiks izlozēts viens laimētājs un viens rezervists, gadījumam, ja laimētāja
čeks būs nederīgs, vai laimētāju nebūs iespējams sazvanīt. Izloze tiks veikta SIA“
SOMESE Baltic“ birojā, adrese: Bŗīvības iela 103, Rīga, Latvija. 3. stāvs, 4. kabinets,
Tālr.: 27274858, E-pasts: birojs@somese.lv
9.2. Laimētāju saraksts tiks publicēts pēc izlozes 30. novembrī www.rimi.lv mājas lapā.
9.3. Pie balvu izņemšanas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un veiktā pirkuma čeks,
lai saņemtu balvu.
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimējusī persona loterijas laimestu varēs saņemt TC “VIVO Centrs” info centrā,
uzrādot laimējušo čeku, personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par balvas
saņemšanu, norādot savu vārdu.
10.2. Čeks tiek samainīts pret balvu un netiek atgriezts.
10.3. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
10.4. Neizņemtās balvas paliek SIA “PLESKO REAL ESTATE” īpašumā.
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1.Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada
11. decembrim, iesniedzot SIA “Triple Bounce” adresē Tērbatas iela 49/51-9, Rīga, LV-1011,
rakstisku iesniegumu ar norādi “TC VIVO Centrs loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to
pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
11.2.Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1.
Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “PLESKO REAL ESTATE”, SIA “Triple
Bounce” un “VIVO Centrs” veikalu darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns,
mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem).
12.2.
Parakstoties par laimesta saņemšanu, loterijas dalībnieks apliecina, ka nav
neviena no augstākminēto uzņēmumu darbinieks, kā arī darbinieka ģimenes loceklis.
12.3.
Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no loterijas uzvarētājiem kļūst persona,
kas nav tiesīga piedalīties loterijā, laimests paliek SIA “PLESKO REAL ESTATE”
īpašumā.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami www.rimi.lv
SIA “Triple Bounce”
Valdes locekle
Vivita Ančupāne

30.10.2020.

